Anderhalve-meter-evenement

6/7 juni 2020

Startpunt: Campingplatz Blaue Lagune, Bathorner Str. 32, 49767 Twist (Duitsland)

Routebeschrijving rondrit
In de olie deur ‘t veen 12 september 2015
1.
2.
3.
4.

Rij de camping af en sla direct links af.
Eerste straat rechts af, voor het wit met gele wybertje (ofwel: het voorrangsbord)
Na de 2 verkeersdrempels over de houten brug de voorrangsweg over en rechtdoor.
Sla aan het einde van de weg voor het “blauwe bord met de witte T” rechtsaf richting
Wietmarscher Twist. Sterkte!
Vraag 1: Hoe komt het dat de weg waar je op rijdt er zo uit ziet?
Antwoord:
5. Blijf de weg volgen tot je het onderstaande bord tegenkomt, hier is links een
uitkijkpunt over het veen. Hier vind je misschien wel het antwoord op vraag 2.

Vraag 2: Er zijn 3 fasen in het herstel van dit veengebied genoemd. Welke fase zijn we
nu?
Antwoord:

6. Na het uitkijkpunt de weg vervolgen
7. Op de rotonde rechts afslaan en de weg vervolgen richting Georgsdorf.
8. Na de “42 op rechts” de eerste weg rechts afslaan (de Eichenweg)
Vraag 3: Hoe komt de Eichenweg aan zijn naam?
Antwoord:

9. Aan het einde van de Eichenweg links afslaan.
10. Na +/- 300 meter vind je aan de rechterkant Gaststätte Kösters. Hier is de koffiestop.
Rechts naast het pand vind je een ruime parkeerplaats.
11. Na de koffiestop van de parkeerplaats afrijden en rechts afslaan. (de route vervolgen)
12. Op de grote kruising rechtdoor.
13. Direct erna, over de brug, (bij de “platte houten molen”) rechts.
14. Weg vervolgen en de eerste brug rechts het kanaal oversteken.
15. Over de brug direct links afslaan richting Twist.
16. Bij de eerstvolgende rotonde rechtdoor.
17. Bij de 2e oversteek links afslaan, het kanaal over.
18. Over de brug direct rechts (Am Kanal West)
19. Einde weg slaan we rechts af.
20. Sla bij het onderstaande bord links af de Flensbergstrasse in.
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21. Na +/- 200 meter vind je het Erdöl und Erdgas Museum aan de linkerkant. Parkeren
kan aan de rechterkant bij de Aldi markt.
22. Na het museumbezoek, parkeerplaats voorzijde afrijden (Aldi in de rug) en rechtsaf.
23. Aan het einde van de weg T-splitsing links.
24. Eerstvolgende weg slaan we linksaf (Twist in)
25. Aan het einde van de weg rechts afslaan (de Schwarzerweg). Denk om de drempel!
26. Aan het einde van de weg T-splitsing links.
Tip: Aan de linkerkant vind je een goedkope goede pomp, dus als je nog moet tanken...
27. Aan het einde van de weg rechts afslaan de voorrangsweg op richting Coevorden.
28. aan het einde van deze weg slaan we links af richting Coevorden.
We rijden nu Nederland binnen.
29. In Nieuw-Schoonebeek direct na de flitspaal links afslaan. (de Aalmingsweg)
We rijden Duitsland weer in via een oude kleine smokkelroute.
30. Bij de kruising slaan we rechts af (de Aatalstrasse)
31. Weg vervolgen, deze gaat na plm. 2,5 km over in de Wöstendiek
32. Na de H en het hertje de 1e weg rechts op (Feldweg).
33. Bij de “totempaal” op de kruising links afslaan.
34. Op de voorrangsweg slaan we rechtsaf (de Kanalstrasse).
35. Neem de eerstvolgende weg met de voorsorteerstrook rechts (de Hahnenberger
Diek)
36. Aan het einde van de weg slaan we links af.
37. Na 2 ja-knikkers aan de rechterkant de eerste weg rechts afslaan (vlak voor de
scherpe bocht)
Ga de grensbrug over en vind hier een speciale opdracht in de route!!
Speciale opdracht uitslag (Dit wordt ingevuld door de organisatie):
38. Vervolg de weg na de speciale opdracht.
39. Aan het einde van de de weg slaan we links af de voorrangsweg op.
Rij nu Schoonebeek binnen, Schoonebeek staat landelijk bekend om zijn oliewinning.
40. In de 30 kilometer zone neem je de 2e afslag links (Draai het parkeerterrein van het
winkelcentrum op).
Vraag 4: Op het parkeerterrein van het winkelcentrum in Schoonebeek vind je de
laatste “in beweging zijnde” Ja-knikker in Schoonebeek. Wie zet deze Ja-knikker
eigenlijk in beweging?
Antwoord:

Aan de overzijde van de parkeerplaats vind je de Spar,
Hier vind je speciaal voor de RVVC:
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- Vraag 5
- Gekoeld bier in de koeling
- Gekoelde kratten Heineken en Hertog Jan (vraag aan het personeel)
- Barbecuevlees, kolen en aanmaakblokjes
Antwoord vraag 5:

41. Na het bezoek aan de Spar verlaten wij de parkeerplaats en slaan links af de
Europaweg op richting Nieuw-Amsterdam. (je vervolgt eigenlijk de weg zoals voordat
we de parkeerplaats opreden).
42. Op de rotonde gaan we driekwart richting Emlichheim.
43. We rijden nu Duitsland weer binnen en gaan direct de eerstvolgende afslag linksaf
(Oelstraße).
LET OP! Dit is een klein weggetje dat al na +/- 100 meter na de grensovergang is,
tegenover het wit met gele wybertje.
44. Aan het einde van de weg slaan we rechts af.
Vraag 6: Naast de weg lopen olieleidingen, hier zitten steeds bochten omhoog in,
waarvoor dienen deze bochten?
Antwoord:

45. Bij de Y-splitsing links aanhouden.
Vraag 7: Na de Y-splitsing zie je links een beschilderde ja-knikker, hier staat een
paardenhoofd op. Er is een goede reden voor deze beschildering, welke is dat?
Antwoord:

46. Bij de volgende kruising gaan we rechtdoor en blijven de pijpleidingen volgen richting
Botterdiek.
47. Op de kruising linksaf de voorrangsweg op richting Georgsdorf.
48. Aan de rechterkant van de weg vind je onderstaande bordencombinatie, neem de
eerste weg rechts na deze verkeersborden.
49. Ga de brug over en sla direct links af en volg de weg langs het
kanaal.
50. Aan het einde van de weg linksaf de brug over en direct rechts. Let
op de flitspaal!

51. Neem de eerste afslag links na het onderstaande verkeersbord richting Twist /
Camping.
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52. Sla na de lange bocht vlak na hectometerpaal 5 linksaf de camping op
53. Einde rondrit
Vraag 8: Net over de grens in Nederland ligt het dorp Klazienaveen. Hier staat een
fabriek die uit turf een bekend medicijn maakt, dat gebruikt wordt tegen bijvoorbeeld
darmproblemen. Hoe heet dit medicijn?
Antwoord:
Vraag 9: Zoals je gezien hebt in het erdöl und erdgas museum wordt ruwe aardolie als
grondstof gebruikt voor het maken van zeer veel producten. Noem het grootste
Renault 4 onderdeel waarvoor ruwe aardolie de grondstof is.
Antwoord:

Vraag 10: Welke bekende cabaretier is ooit afgereisd naar Schoonebeek omdat hij een
stukje bevestiging zocht bij de Ja-Knikkers?
Antwoord:

Vraag 11: Van aardolie wordt ook motorolie gemaakt. Hoeveel liter motorolie schrijft
Renault voor bij het olieverversen van een R4 GTL (inclusief oliefilter)?
Antwoord:
Vraag 12: We zijn in Schoonebeek geweest. Hoe komt Schoonebeek volgens een oude
sage aan haar naam?
Antwoord:

Lever deze routebeschrijving na het invullen in bij de clubwinkel.
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